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health impact. Chapter 2 addresses the issue of new psychoactive substances (substances 
of abuse that are not controlled by the Drug Conventions, but which may pose a public 
health threat), a phenomenon that can have deadly consequences for their users, but which 
is hard to control with its dynamic producers and fast-mutating “product lines” which have 
emerged over the last decade.
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  خالصة وافية
  

تقريــر املخــدرات العــاملي نظــرة شــاملة علــى آخــر التطــورات يف أســواق املخــدرات، متنــاوالً إنتاجهــا  ُيلقــي 
 مــن تقريــر هــذا العــام ١ويتنــاول الفــصل . واالجتــار هبــا واســتهالكها ومــا يترتــب عليــه مــن عواقــب صــحية

ــف أســواق املخــدرات        ــسائدة يف خمتل ــات ال ــاملي وآخــر االجتاه ــري    الوضــع الع ــاول املخــدرات غ ــدى تن وم
  .ينجم عنه من أثر صحي املشروعة، إىل جانب ما

 اجلديدة، اليت قـد تكـون هلـا عواقـب مميتـة ملتناوليهـا ولكـن        يةاناملؤثرات النفس  إىل ظاهرة    ٢ويتطرق الفصل   
  ".اإلنتاجخطوط " مع ما شهده العقد املنصرم من دينامية وسرعة يف حتول املنتجني ومراقبتهايصعب 

    
  املشهد العاملي

  حالة تعاطي املخدرات تظل مستقرة على الصعيد العاملي
  

وبينمـا شـهد العـدد اإلمجـايل املقـّدر ملتنـاويل         . على صعيد العـامل    ظلّت حالة تناول املخدرات مستقرة إمجاالً     
خــّدرات املــواد غــري املــشروعة، أيــاً كانــت، بعــض االرتفــاع، فــإنّ التقــديرات تــشري إىل أنّ عــدد متنــاويل امل 

أمـا االرتفـاع املـسجل يف عـدد متناوليهـا           . املرهتنني هلا أو ذوي االضطرابات املرتبطة بتناوهلا قد ظل مستقراً         
  .سكان العاملتعداد املقّدر سنوياً فإمنا يعود بقدر كبري إىل الزيادة يف 

د غـري مـشروعة،   ومع ذلك، فـإنّ تنـاول خمـدرات متعـددة، ال سـيما املـزج بـني عقـاقري موصـوفة طبيـاً ومـوا                     
 ٦٠وتثري إساءة استعمال املهدِّئات واملسكِّنات بالغ القلق، إذ ُيصنِّفها أكثـر مـن              . يزال من بواعث القلق    ال

  .يف املائة من البلدان املشمولة بالتقرير ضمن األنواع الثالثة األوىل من املواد اليت ُيساء استعماهلا
ديدة املعروضة يف األسواق بدوره من أهم الشواغل يف جمال  اجليةاناملؤثرات النفسوقد أصبح تزايد عدد 

الصحة العامة، ليس لتزايد اإلقبال عليها فحسب بل أيضاً بسبب االفتقار إىل البحوث العلمية وقلة إدراك 
  .آثارها الضارة

  
  تناول املخدرات باحلقن وفريوس نقص املناعة البشرية يظالن من الشواغل يف جمال الصحة العامة

  
 انتشار متنـاويل املخـدرات بـاحلقن وغريهـم مـن متناوليهـا بـاحلقن املـصابني أيـضاً                   ظهر البيانات اجلديدة أنًَّ   ُت

إذ تــشري :  أقــل ممــا أشــارت إليــه التقــديرات ســابقاً  ،٢٠١١ يف عــام ،كــان بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
 يتنــاولون املخــدرات  ســنة٦٤ و١٥ مليــون شــخص ممــن تتــراوح أعمــارهم بــني   ١٤,٠التقــديرات إىل أن 

 ١,٦َحقناً، بينما يصل عدد املصابني بفريوس نقص املناعة البـشرية مـن بـني متنـاويل املخـدرات بـاحلقن إىل            
ــسمة  ــون ن ــديرات عــام    . ملي ــذ تق ــك، من ــل ذل ــسبة  ٢٠٠٨وميثّ ــاويل  ١٢، اخنفاضــاً بن ــة يف عــدد متن  يف املائ

املخـدرات بـاحلقن املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة        يف املائـة يف عـدد متنـاويل          ٤٦املخدرات باحلقن وبنسبة    
  .البشرية

وقـد حـدثت    .  حالـة وفـاة    ٢١١ ٠٠٠، قُـدِّر عـدد الوفيـات املرتبطـة بتنـاول املخـدرات بــ                ٢٠١١ويف عام   
 معظــم هــذه الوفيــات يف صــفوف الــشباب مــن متنــاويل املخــدرات، وهــي وفيــات كــان مــن املمكــن جــداً   
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ــا ــون  . تفاديه ــصّدوظلــت شــبائه األفي ــات تت ــغ عــن مــنر الفئ ــواد املبل ــات اقتراهنــا   امل ــصلة بالوفي ــاول املت بتن
 إذ يقـدَّر أنَّ   : االرهتان للمخـدرات  من  عاجلة  املثغرة ذات شأن يف تقدمي خدمات       هناك  تزال   وال. املخدرات

  .واحداً فقط من بني ستة من متناويل املخدرات اإلشكاليني تلقى العالج يف السنة السابقة
  

  رات عن طريق البحر يشكّل حتدياً أمام السلطاتهتريب املخد
  

 بـل وحـىت يف      ،نظراً لضخامة كميات املواد املشروعة اليت ُتنقَل يوميـاً عـرب احمليطـات والقـارات يف حاويـات                 
  .قوارب صغرية، بات هتريب املخدرات حبراً يشكّل حتدياً بالغ اجلسامة أمام السلطات

ويسلك املهربون أكثر فـأكثر     . ة أمهية فيما يتعلق بدروب التهريب البحري      ويبدو أن شرق أفريقيا وغرهبا تزدادان     
للوصـول إىل   حبرياً جديداً يتجه جنوباً من أفغانـستان عـرب مـوانئ يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية وباكـستان           درباً

 فاعـاً  ارت ٢٠٠٩ مضبوطات اهلريويـن منـذ عـام       وسّجلت. أسواق املستهلكني عرب موانئ شرق أفريقيا وغرهبا      
  . أضعاف تقريبا١٠ً سيما يف شرق أفريقيا، حيث ازدادت مبقدار الـ  يف أفريقيا، الحاداً

نقولـة عـرب    املشحنة  الـ من ضبطية     ما يرّجح أن تكون الضبطية البحرية أكرب حجماً        وأثبتت التجربة أنه دائماً   
 يف املائـة مـن   ١١ أكثـر مـن   ات البحريـة ال تـشكّل   يضبطوالواقع أنه رغم أن ال     .الطرق أو السكك احلديدية   

مجيع حاالت الضبط املسجلة يف شىت فئات املخدرات على الصعيد العـاملي، فقـد كـان حجـم كـل ضـبطية                      
ـــ     ــة جــواً مبقــدار ال ــة أكــرب يف املتوســط مــن الــشحنات املــضبوطة املهّرب ــا٣٠ً حبري وباســتطاعة .  ضــعفاً تقريب

ــذلت جهــوداً   ــو ب ــسلطات ل ــهريب يف اعتــراض دروحمــّددة اهلــدف  ال  أن تــضبط كميــات أكــرب مــن   ،ب الت
  .املخدرات املهربة عرب الدروب املائية

  
  الدروب اجلديدة لتهريب املخدرات

  
 ويبـدو أنَّ  : القدميـة الـيت يـسلكوهنا      الـدروب    يضيفوهنا إىل يبحث املهرِّبون بشكل متزايد عن دروب جديدة        

ى ســبيل املثــال، إىل جانــب درب البلقــان  بريــة جديــدة لتــهريب اهلريويــن آخــذة يف الظهــور، فعلــاًمثــة دروبــ
الشمالية املستقرة، ُيهرب اهلريوين باجتاه اجلنوب من أفغانستان عرب مجهورية إيـران اإلسـالمية أو                والدروب

يـزال أكثـر دروب    ولـئن كـان درب البلقـان ال   . باكستان، ويـشق طريقـه إىل الـشرق األوسـط عـرب العـراق            
  .يف كمية اهلريوين املهربة عربه، فقد لوحظ اخنفاض التهريب رواجاً

ــدو، إضــافة إىل ذلــك، أنَّ  ــة املنَتجــة واملــستهلَكة     ويب ــافس املــواد األفيوني ــة بــدأت تن ــة األفغاني  املــواد األفيوني
ــة، كمــا يتجلــى ممــا ضــبط مــن هــذه املــواد       يف ــدان  منطقــة شــرق وجنــوب شــرق آســيا دون اإلقليمي يف بل

  .املنطقة تلك
مهيـة قـارة أفريقيـا ومـدى تأثرهـا مـن حيـث انتـشار دروب التـهريب، فالبيانـات            أولئن كان من الواضح أنَّ   

ولرصد هذا االجتاه املثري للقلق رصداً فعـاالً، مثـة حاجـة ملحـة إىل حتـسني                 . املتاحة هبذا الشأن حمدودة للغاية    
  .قدرة بلدان املنطقة على مجع البيانات وحتليلها
ا تكون آخـذة يف االزديـاد   مبا أنّ أمهية درب احمليط األطلسي ر ويتبّين من مضبوطات الكوكايني يف كولومبي     

 يف هتريب الكوكـايني مـن        للروابط اللغوية دوراً   ؛ ويبدو أنَّ  احمليط اهلادئ يف التهريب البحري مقارنة بدرب      
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 دو أنَّ ويبـ . أمريكا اجلنوبية إىل أوروبا عن طريـق الربازيـل والربتغـال والبلـدان الناطقـة بالربتغاليـة يف أفريقيـا                   
  .سوق الكوكايني آخذة يف التوسع يف اجتاه االقتصادات الناهضة يف آسيا

    
   املخدراتفئات السائدة يف العامةاالجتاهات 

  املواد األفيونية
  

  .شهدت االجتاهات السائدة يف إنتاج املواد األفيونية واستهالكها بعض التغّيرات اهلامة
ــون  وتــشري البيانــات املتاحــة احملــدودة إىل أنَّ   ــاول شــبائه األفي ــون  ( تن ــاً شــبائه األفي ــن املوصــوفة طبي  واهلريوي

) والغربيـة شـرق وجنـوب شـرق آسـيا، إىل جانـب آسـيا الوسـطى        (قد ازداد يف أجـزاء مـن آسـيا          ) واألفيون
  .٢٠٠٩ وأفريقيا منذ عام

ن شـخص، أي     مليـو  ١٦,٥حنـو   (مـستقراً   ) اهلريوين واألفيـون  (ظل تناول املواد األفيونية     ومن جهة أخرى،    
، رغـم اإلبـالغ عـن انتـشار         ) عامـاً  ٦٤ و ١٥ أعمـارهم بـني      املتراوحـة  يف املائـة مـن الـسكان         ٠,٤يعادل   ما

مرتفع يف تناول املواد األفيونية يف كل من جنوب غرب آسـيا وآسـيا الوسـطى، وأوروبـا الـشرقية وجنـوب                      
  .شرق أوروبا، وأمريكا الشمالية

 تناول اهلريوين آخذ يف االخنفاض بفعـل عـدد مـن العوامـل، منـها                لى أنَّ ويف أوروبا حتديداً، توجد مؤشرات ع     
 بيــد أنَّ. عمليــات اعتــراض اإلمــدادات تقــدم الــسكان الــذين يتناولونــه ويتلقــون العــالج منــه يف الــسن وزيــادة
  .باأورو حناءيزال مستمراً يف بعض أ اإلبالغ عن تناول شبائه األفيون املوصوفة طبياً ألغراض غري طبية ال

وفيما يتعلق باإلنتاج، حافظت أفغانـستان علـى مكـان الـصدارة يف إنتـاج اخلـشخاش وزراعتـه علـى صـعيد                       
وبينمـا  ).  يف املائـة مـن اإلنتـاج غـري املـشروع لألفيـون يف العـامل                  ٧٤ بنـسبة    ٢٠١٢مستأثرة يف عام    (العامل  

يعـزى يف معظمـه       يف املائة ، ما    ١٥ بنسبة   ٢٠١٢ازدادت الرقعة العاملية املزروعة خبشخاش األفيون يف عام         
 ٣٠ بنـسبة   ٢٠١٢إىل الزيادات املسجلة يف أفغانستان وميامنار، فإن اإلنتاج العاملي لألفيون اخنفض يف عـام               

.  طـن، نتيجـة لـضعف احملاصـيل يف أفغانـستان علـى وجـه اخلـصوص          ٥ ٠٠٠ دون الــ   يف املائة تقريباً إىل مـا     
  . األمريكتنيوظلت املكسيك أكرب منتج لألفيون يف

 إنتاج األفيون يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار لن يكفـي لتلبيـة الطلـب الـذي يفرضـه                    ويبدو أنَّ 
  .العدد املتزايد من متناويل اهلريوين يف بعض أحناء آسيا
ــاً   ، فقــد لوحظــت حــاالت اخنفــاض يف  ٢٠١١ يف عــام ولــئن ازدادت مــضبوطات املــورفني واهلريويــن عاملي

  .اطق وبلدان معّينة، مبا فيها تركيا وأوروبا الغربية والوسطىمن
  

  الكوكايني
  

، وتكـون هـذه الرقعـة       ٢٠١١ هكتـار يف عـام       ١٥٥ ٦٠٠بلغت مـساحة الرقعـة العامليـة املزروعـة بالكوكـا            
 يف املائــة عــن ١٤كانــت عليــه يف العــام الــسابق ولكنــها اخنفــضت بنــسبة  بــذلك قــد بقيــت تقريبــاً علــى مــا

 أمــا التقــديرات لكميــات الكوكــايني املــصنوع، معــرباً. ٢٠٠٠ يف املائــة عــن عــام ٣٠ وبنــسبة ٢٠٠٧ عــام
 طنـاً يف  ١ ٠٥١ طنـاً و   ٧٧٦بـني    عنها بكميات من الكوكايني النقي بنسبة مائة يف املائة، فقد تراوحت مـا            
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بلّـغ عـن أكـرب      يـزال يُ   وال.  دون تغّيـر مقارنـة بالعـام الـسابق         ، وتكـون بـذلك قـد بقيـت عمومـاً          ٢٠١١عام  
والواليـات  )  طـن  ٢٠٠(مـن كولومبيـا     ) غـري املعدلـة حبـسب درجـة النقـاء         (الكوكايني يف العامل     مضبوطات

 االنتقـال  سـوق الكوكـايني آخـذة يف         ولكن مثة دالئـل يف األعـوام األخـرية تـشري إىل أنَّ            ).  طناً ٩٤(املتحدة  
فقـد لوحظـت زيـادات كـبرية يف هـذا           . بتناولـه  إىل عدة مناطق مل تكن يف الـسابق مرتبطـة باالجتـار فيـه وال              

وقـد أدى احتـدام املنافـسة يف        . ي  الكـاريب والصدد يف كل من آسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الوسـطى واجلنوبيـة            
  .االجتار بالكوكايني يف أمريكا الوسطى إىل ازدياد مستويات العنف فيها

 هـذا   ومثة أدلة تـشري، وإن يكـن بـصورة غـري حامسـة، إىل أنَّ              .  ُيقبل عليه األثرياء   ولطاملا اعُترب الكوكايني عقّاراً   
 مـدى   ومـع ذلـك، فـإنَّ     .  بقاء كل العوامـل األخـرى علـى حاهلـا          عيكون منعدم األساس متاماً، م     التصور قد ال  

  .، والعكس بالعكس انتشار متدنية بلدان غنية مبعدالتفهناك مثالً.  بامتالء اجليب دائماًتناوله ليس مدفوعاً
وإن ( بعض أحناء شرق آسيا وجنوب شرقها معّرض أكثر مـن غـريه خلطـر التوسـع يف تنـاول الكوكـايني           ولعلّ

وقــد زادت مــضبوطات الكوكــايني يف هونــغ كونــغ، الــصني، ).  مــن مــستويات منخفــضة جــداًيكــن انطالقــاً
. ٢٠١١ كيلـوغرام حبلـول عـام    ٨٠٠، وجتـاوزت  ٢٠١٠ كيلـوغرام يف عـام   ٦٠٠زيادة هائلة لتصل إىل حنـو   

 كـثرية بـالربيق املتـصل بتناولـه وظهـور املزيـد مـن شـرائح                 وُيمكن أن يعزى ذلك إىل عدة عوامل ترتبط أحياناً        
وباملقارنة، ففي حالة أمريكا الالتينية يبدو أن معظم الزيادة يف تنـاول الكوكـايني يـرتبط بآثـار            . اجملتمع املوسرة 

  . نظراً لقرب البلدان املنِتجة، إذ إنه متاح على نطاق واسع ورخيص نسبياً"عرضية"
باسـتثناء   (٢٠٠٦الكوكـايني وانتـشاره تـدنياً ملحوظـاً منـذ عـام              ويف أمريكا الشمالية، شهدت مضبوطات    

، ٢٠١١ و٢٠٠٦ويف الفتــرة املمتــدة بــني عــامي ). ٢٠١١طفــرة ارتفــاع يف املــضبوطات ُســجلت يف عــام 
 يف املائـة، ويعـزى هـذا    ٤٠يـات املتحـدة بنـسبة    اخنفض تناول الكوكايني يف صفوف عامة الـسكان يف الوال   

االخنفاض جزئياً إىل تقلص اإلنتاج يف كولومبيا، وتدّخل أجهـزة إنفـاذ القـانون، وممارسـة العنـف فيمـا بـني                       
  .عصابات املخدرات

فُينـسب   ،الغربيـة هتيمنـان يف الـسابق علـى سـوق الكوكـايني      /ولئن كانت أمريكا الشمالية وأوروبا الوسطى    
اليوم نصف متناويل الكوكايني يف العـامل تقريبـاً، ويعّبـر ذلـك عـن اسـتقرار معـدل تنـاول الكوكـايني                        إليهما
  .يبدو يف أوروبا واخنفاضه يف أمريكا الشمالية على ما

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، وصـــلت مـــضبوطات الكوكـــايني يف أوقيانوســـيا إىل مـــستويات قياســـية جديـــدة يف          
). ٢٠٠٩ كيلوغرامـاً يف عـام      ٢٩٠لى التوايل، بعد أن كانـت        طن ع  ١,٨ طن و  ١,٩ (٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي

 عامـاً فمـا   ١٤أما معدل االنتشار السنوي لتناول الكوكـايني يف أسـتراليا لـدى الـسكان البـالغني مـن العمـر                   
 يف املائــة يف ٢,١ إىل نــسبة ٢٠٠٤ يف املائــة يف عــام ١,٠ إذ انتقــل مــن نــسبة ،فــوق، فقــد جتــاوز الــضعف 

 األورويب ويتجـاوز معـدالت      ؛ ويفـوق هـذا الـرقم املتوسـطَ        ٢٠١٠ الـسكان يف عـام       صفوف الراشدين مـن   
  .االنتشار املقابلة املسجلة يف الواليات املتحدة

  
  املنشطات األمفيتامينية

  
فاملـضبوطات ومعـّدالت االسـتهالك      : مثة عالمات تدل على أن سوق املنشِّطات األمفيتامينية آخذة يف التوسع          

  .ى ما يبدو يف التوسع، وأسواق جديدة هلا آخذة يف الظهورلد، وصنعها آخذ عآخذتان يف االزديا
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، ويبـدو أنـه يتزايـد    ، واسـع االنتـشار عامليـاً   "اإلكـستاسي "زال تنـاول املنـشِّطات األمفيتامينيـة، باسـتثناء         وما
وحـة أعمـارهم     يف املائـة مـن سـكان العـامل املترا          ٠,٧ ، كـان مـا يقـدَّر بـِـ        ٢٠١١ويف عام   . معظم املناطق  يف
قـد تنـاولوا منـشِّطات أمفيتامينيـة يف العـام الـذي         مليـون نـسمة،   ٣٣,٨، أي مـا يعـادل         عاماً ٦٤ و ١٥ بني

 يف املائــة مــن  ٠,٤ مليــون نــسمة، أو  ١٩,٤ (٢٠١١يف عــام " اإلكــستاسي"أمــا معــدل انتــشار   . ســبقه
  .٢٠٠٩فكان أدىن من معدله يف عام ) السكان

هــذه املنــشطات ثابتــة يف ســوقيها التقليــديتني املتمثلــتني يف أمريكــا الــشمالية   ويف حــني أنّ معــّدالت تنــاول  
سـيما يف شـرق     مثة زيادة يف حجم سوقها يف االقتصادات املتقدمة النمو يف آسـيا، ال    وأوقيانوسيا، فيبدو أنّ  
وتوجــد هلــا أيــضاً ســوق ناهــضة يف أفريقيــا، وهــو تقــدير يــدل علــى صــحته ازديــاد   . وجنــوب شــرق آســيا

ويفوق املعدل الـسنوي املقـّدر   . ليات تسريب السالئف وازدياد املضبوطات وتوّسع صناعة امليثامفيتامني   عم
  .النتشار تناول املنشِّطات األمفيتامينية يف املنطقة املتوسط العاملي

، وهـذا   ٢٠١١ طناً يف عـام      ١٢٣إذ بلغت   : اً جديد اً قياسي اًاملضبوطات رقم سّجلت  وعلى الصعيد العاملي،    
 ٢٠٠٥وزيـادة مبقـدار الـضعف منـذ عـام      )  طنـاً ٧٤ (٢٠١٠ يف املائة مقارنـة بعـام   ٦٦ا ميثل زيادة بنسبة   م
مت املكسيك الرقم القياسي يف كميـة امليثامفيتـامني املـضبوطة لـديها، إذ ختطـت الـضعف                  وحطّ). طناً ٦٠(

  .املتحدة ألول مرة طناً، فتجاوزت بذلك الواليات ٣١ طناً إىل ١٣يف غضون سنة واحدة منتقلة من 
ــت مــضبوطاته          وال ــد بلغ ــشطات األمفيتامينيــة؛ وق ــارة املن ــة األساســية لتج ــامني الدعام ــزال امليثامفيت  ٧١ي
تزال أقراص امليثامفيتـامني هـي    وال. ٢٠١١املائة من مضبوطات املنشطات األمفيتامينية يف العامل يف عام       يف

 مليـــون قـــرص يف ١٢٢,٨آســـيا، حيـــث ُضـــبط املنـــشط األمفيتـــاميين املهـــيمن يف شـــرق وجنـــوب شـــرق 
).  مليـون قـرص    ١٣٤,٤ (٢٠١٠ يف املائـة مقارنـة بعـام         ٩بنـسبة   كان يف ذلك اخنفـاض      ، وإن   ٢٠١١ عام

ــوري زادت لتــصل إىل    ــامني البلّ ــان، وهــو أعلــى مــستوى هلــا خــالل    ٨,٨ولكــّن مــضبوطات امليثامفيت  أطن
  .ة تشكّل خطراً حمدقاً هذه املاداألعوام اخلمسة املاضية، مما يدل على أنّ

إذ اكُتشفت مواقع جديدة هلا يف بولنـدا واالحتـاد          :  صناعة امليثامفيتامني آخذة بدورها يف االنتشار      ويبدو أنّ 
ومثة أيضاً ما يدل علـى ازديـاد النـشاط الـصناعي يف أمريكـا الوسـطى وازديـاد تـأثري                     . الروسي ضمن غريمها  

  . سوق املخدرات االصطناعية داخل املنطقةاملنظمات املكسيكية املتجرة باملخدرات يف
ُيتـاح هـذا      مـا  وارتفعت أرقام مـضبوطات األمفيتـامني بـدورها، ال سـيما يف الـشرق األوسـط، حيـث غالبـاً                   

  . من األمفيتامنيعموماًوتتكون " كابتاغون"العقّار يف شكل أقراص ُتسوَّق بوصفها أقراص 
يف ) ٥٧ مقابـل    ٥٨(دد تقريبـاً مـن خمتـربات األمفيتـامني          وأبلغت أوروبـا والواليـات املتحـدة عـن نفـس العـ            

  .٢٠١٠، وظل عددها الكلي مستقراً إىل حد ما مقارنة بعام ٢٠١١ عام
ــاول   ــاع يف أوروبــا      " اإلكــستاسي"ويف حــني أنّ تن ــه آخــذ يف االرتف ــدو أن ــاض عامليــا، يب . آخــذ يف االخنف

أوقيانوسيا املناطق الثالث اليت يفـوق فيهـا انتـشار    وبالترتيب التصاعدي، ال تزال أوروبا وأمريكا الشمالية و       
  . العاملياملتوسطَ" اإلكستاسي"تناول
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  قّنبال
  

فعلـى الـرغم مـن أن القّنـب     : ة شـاقة همّـ  زراعـة القّنـب وإنتاجـه مَ   مقاديرهّمة إعطاء صورة عاملية عن  تظل مَ 
  .د األسواق احمللية حملية وغالباً ما تزوَّ ما تكونزراعته عموماًإن يف كل بلد من بلدان العامل، فتقريباً ُينَتج 

وقــد حــدثت زيــادة طفيفــة يف عــدد .  بــني املــواد غــري املــشروعةاألكثــر انتــشاراًهــو ومــا زال تنــاول القّنــب 
) ٦٤-١٥ يف املائــة مــن الــسكان مــن الفئــة العمريــة  ٣,٩ مليــون نــسمة، أي مــا يعــادل  ١٨٠,٦(متناوليــه 

  .٢٠٠٩مقارنة بالتقديرات السابقة يف عام 
وقد ازدادت مساحات القّنب املبادة يف الواليات املتحدة، مـا يـدل احتمـاالً علـى حـدوث زيـادة يف الرقعـة             

ويف أمريكــا اجلنوبيــة، ازدادت .  إمجــاالًالقــارة األمريكيــة زراعتــه زادت يف ويبــدو كــذلك أنّ. املزروعــة بــه
  .٢٠١١ يف املائة يف عام ٤٦مضبوطات عشبة القّنب املبلغ عنها بنسبة 

وقـد  "). احلـشيش ("ويف أوروبا، ازدادت مضبوطات عشبة القّنب، بينمـا اخنفـضت مـضبوطات راتـنج القّنـب                 
 ويبـدو أنّ  . مـن املغـرب   اآليت   القّنب املنَتج حملياً ال يزال حيلّ حمل الراتنج املـستورد، ال سـيما               يشري ذلك إىل أنّ   

  . الرئيسيني اللذين ينتجانه، أي أفغانستان واملغرب بل إنه اخنفض يف البلدين،إنتاج راتنج القنب قد استقر
 مـن عـشبة القنـب، وأبلغـت نيجرييـا عـن أكـرب كميـات                 ضبط كميات وأبلغت بلدان عديدة يف أفريقيا عن       

  .ضبطت يف املنطقة
 أمــا يف البلــدان. ويف أوروبــا، ُيــزرع القّنــب عمومــاً يف اهلــواء الطلــق يف البلــدان ذات الظــروف املناخيــة املؤاتيــة

. ذات الظروف املناخية األقل مؤاتاة، كبلجيكـا وهولنـدا، فُيـزرع عـدد أكـرب مـن النباتـات يف األمـاكن املغلقـة            
.  بـاختالف البلـدان واملنـاطق املناخيـة        ويصعب تكوين صورة دقيقة عن الزراعـة واإلبـادة، فهـذه ختتلـف كـثرياً              

) يف األمـاكن املغلقـة أو اهلـواء الطلـق         ( رهنـا بالطريقـة املتبعـة يف الزراعـة            كـبرياً  وختتلف كثافة النباتات اختالفـاً    
  .والعوامل البيئية

  
  اجلديدةية اناملؤثرات النفس

بينما أخذت مواد ضارة جديدة تظهـر بانتظـام مـستمر علـى سـاحة املخـدرات، راح النظـام الـدويل ملراقبـة                        
داعية اللتني تتميز هبما الظاهرة املعروفـة بـاملؤثرات          واإلب  اخلطى املخدرات يتخبط، وألول مرة، جراء سرعة     

  .النفسانية اجلديدة
وارتفع عدد املؤثرات النفسانية اجلديدة اليت أبلغت الدول األعضاء مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات       

، مـا ميثـل   ٢٠١٢ مـادة حبلـول منتـصف عـام      ٢٥١ إىل   ٢٠٠٩ مـادة يف هنايـة عـام         ١٦٦واجلرمية عنـها مـن      
وألول مرة، جتاوز عدد هذه املنشطات يف الواقـع العـدَد الكلـي للمـواد     .  يف املائة٥٠زيادة تفوق نسبتها الـ   

  ). مادة٢٣٤وهي (اخلاضعة للمراقبة الدولية 
وهــي واملــؤثرات النفــسانية اجلديــدة هــي مــن مــواد التعــاطي، ســواء يف شــكلها النقــي أو كمستحــضرات،    

 علــى الــصحة قيــات الدوليــة بــشأن املخــدرات، ولكنــها قــد تــشكل خطــراًختــضع للمراقبــة مبوجــب االتفا ال
ــة بالــضرورة إىل مبتكــرات جديــدة بــل إىل مــواد     " اجلديــدة"ويف هــذا الــسياق، ال يــشري مــصطلح    . العام

 مـصطلح جـامع     هو عموماً " املؤثرات النفسانية اجلديدة  "ومصطلح  . نةأصبحت متاحة حديثاً يف أسواق معيّ     
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ذات التــأثري النفــساين غــري اخلاضــعة للمراقبــة الــيت تــستهدف حماكــاة   ) اجلديــدة(نتجــات يــشمل املــواد أو امل
  .مفعول العقاقري اخلاضعة للمراقبة

وقد تصّدت الدول األعضاء هلذا التحدي باستخدام شىت األساليب املتاحة ضمن أطرهـا التـشريعية، حماولـة                 
  .إخضاع مواد منفردة أو شبائهها للمراقبةبذلك 

 أنه مـىت أُخـضع مـؤثر مـن املـؤثرات النفـسانية اجلديـدة للمراقبـة أو جـرت جدولتـه، اخنفـض                مجاالًولوحظ إ 
تناوله بعد ذلك بفترة وجيزة، وهو ما له تأثري إجيايب من حيث العواقـب الـصحية والوفيـات املتـصلة بتنـاول                 

أن األثـر البعيـد املـدى        حبـوث متعمقـة بـش      ة قد حال دون االضطالع بأيـ      "أثر البدائل "تلك املادة، وإن يكن     
وهناك بـالطبع حـاالت مل يكـن فيهـا إلخـضاع املـؤثر النفـساين اجلديـد                  . جلدولة املؤثرات النفسانية اجلديدة   

وبوجــه عــام، لوحظــت أنــواع التــأثري . دولتــه أي تــأثري يــذكر إن مل يكــن هــذا التــأثري منعــدماًجلللمراقبــة أو 
  :ية اجلديدةالتالية عقب جدولة مؤثر من املؤثرات النفسان

ومــن األمثلــة علــى ذلــك  . تظــل املــادة معروضــة يف الــسوق، ولكــن تناوهلــا يتراجــع فــوراً     )أ(
 يف (BZP)زيـــل بيـــبريازين  بـــن-امليفيـــدرون يف اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية، ون 

وامليثــيلني ديوكــسي بريوفــالريون يف بولنــدا، وامليفيــدرون يف أســتراليا، " املــْسِكرات املــشروعة"نيوزيلنــدا، و
(MDPV)يف الواليات املتحدة األمريكية؛   
الكيتـامني يف الواليـات     (يتراجع تناول املادة بعـد فتـرة أطـول، قـد تـصل إىل سـنة أو أكثـر                      )ب(
 ؛) على سبيل املثال،املتحدة

ميثـيلني  -٤،  ٣ادة  املـ ، مثال ذلك    اليس جلدولة املادة أي تأثري ُيذكر أو تأثري مباشر على تناوهل            )ج(
ــامني -ن-ديوكـــسي ــم  (MDMA)ميثامفيتـ ــاً باسـ ــستاسي"، املعـــروف عمومـ ــدة "اإلكـ ، يف الواليـــات املتحـ
  .أخرى وبلدان

 وهـذا مـا حـدث أيـضاً       . ، مثة حاالت اختفت فيها مؤثرات نفسانية جديدة مـن الـسوق           ما تقّدم وإضافة إىل   
ومـن أصـل املـواد اخلاضـعة        . ١٩٧١ واتفاقية عـام     ١٩٦١ملعظم املواد اخلاضعة للمراقبة مبوجب اتفاقية عام        

ــة  ــة الدولي ــاً للمراقب ــالغ عــددها ،حالي ــها،    ٢٣٤ الب ــساء اســتعمال ســوى بــضع عــشرات من  مــادة، مل يعــد ُي
  .معظم حاالت إساءة االستعمال على دستة من هذه املوادوتنصّب 

هنـاك   أنّ، و "دواء كـل داء   "دة ليـست    ومن الواضح أن التشريعات املتعلقة مبراقبة املـؤثرات النفـسانية اجلديـ           
 هنـج مشـويل ينطـوي علـى عـدد           إتباعولكن ال بّد ملعاجلة هذا الوضع من        .  حاالت شذوذ عن القاعدة    دائماً

مــن العوامــل، أال وهــي الوقايــة والعــالج، والوضــعية القانونيــة، وحتــسني الــضوابط علــى الــسالئف، واختــاذ   
  .إجراءات صارمة ضد عصابات االجتار

فمــا أن ُتجــدول مــادة مــن املــواد حــىت : افتقــار إىل بيانــات طويلــة األمــد تــوفّر منظــوراً متــس احلاجــة إليــه ومثــة 
حملـها مـادة أخـرى، ممـا يـصعب معـه دراسـة العواقـب الـصحية للمـادة املعنيـة وأثرهـا علـى االسـتعمال يف                 حتلّ

  .األمد الطويل
 جديـدة منـها لإلفـالت       انعيها ينتجـون أشـكاالً    ومشكلة املؤثرات النفسانية اجلديدة مـشكلة مستعـصية ألن صـ          

وتـشمل هـذه املـواد مـؤثرات نفـسانية          . من األطر القانونية اجلديدة اليت توضع باسـتمرار ملراقبـة املـواد املعروفـة             
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، ٢٠١٢ وحـىت منتـصف عـام     . نباتية، وقـد انتـشرت سـريعا يف أسـواق متنـاثرة علـى نطـاق واسـع                 واصطناعية  
، ) يف املائــــة٢٣(نفــــسانية اجلديــــدة املكتــــَشفة يف شــــبائه القّنــــب االصــــطناعية  متثَّلــــت معظــــم املــــؤثرات ال

 يف ١٠(، وتلتـــها التريبتامينـــات )  يف املائــة ١٨(والكاثينونــات االصـــطناعية  )  يف املائـــة٢٣(والفينيثيالمينــات  
وبــال منــازع د انتــشاراً وكانــت أكثــر املــوا).  يف املائــة٥(، والبيبريازينــات )يف املائــة ٨(واملــواد النباتيــة ) املائــة
 ضـمن شـبائه القّنـب االصـطناعية؛ وامليفيـدرون وامليثـيلني ديوكـسي بريوفـالريون         JWH-073  والــ  JWH-018 الـ

(MDPV)  ــطناعية؛ و ــات االصـ ــمن الكاثينونـ ــون ضـ ــبريازين  ‐م وامليثيلـ ــل بيـ ــن-نو) (mCPP)كلوروفينيـ ــل  بـ زيـ
.  ضــمن البيبريازينــات (TFMPP)بيــربازين ) وميثيــلثالثــي فينيــل الفلور -٣(-١، واملركَّــب (BZP)بيــبريازين 

  .(Salvia divinorum)والقات واملرميية " الكراتوم"ومشلت املواد النباتية، يف املقام األول، 
 فكــثرياً. ومــا جيعــل املــؤثرات النفــسانية اجلديــدة خطــرية وإشــكالية للغايــة هــو التــصور العــام الــذي يكتنفهــا 

، بينمـا قـد   نـه ال خطـر مـن اسـتهالكها وتناوهلـا      أ، مـا يعـين ضـمناً    " مشروعة مْسِكرات"سوِّقت على أهنا     ما
ولتضليل السلطات، قام املورِّدون أيضاً بتسويق منتجاهتم والتـرويج هلـا بقـوة    . يكون ذلك عاريا من الصحة 

 ،ي وعرضوها للبيع حتت أمساء منتجات عادية غـري ضـارة، كمعطـرات جـو وأمـالح اسـتحمام وخبـور عـشب              
  . كأمسدة نباتيةبل وحىت

ــاً      ــاطق تقريب ــع املن ــن مجي ــدان م ــد أبلغــت بل ــدة   وق ــسانية جدي ــؤثرات نف ــور م ــرة    . عــن ظه ــد شــهدت الفت وق
علــى وجــه اخلــصوص ظهــور شــبائه قنــب اصــطناعية وكاثينونــات اصــطناعية، بينمــا اخنفــض   ٢٠١٢-٢٠٠٨

مقارنـة بـالفترة الـسابقة    (بريازين عدد البلدان اليت أبلغت عن أشكال جديدة مـن الفينيثـيالمني والكيتـامني والبيـ        
  ).٢٠٠٨لعام 

  
  املنشأ والصنع

  
على الرغم من أن املؤثرات النفسانية اجلديـدة منتـشرة علـى األكثـر يف أوروبـا وأمريكـا الـشمالية، يبـدو أنّ                 

ــام يف آســيا     ــشأ هــذه األي ــا ين ــا (معظمه ــّدمها يف    )شــرقها وجنوهب ــة بتق ــدان املعروف ــى األخــص يف البل ، وعل
 وآسـيا عـن صـنع هـذه         والقارة األمريكيـة   بلدان يف أوروبا     وأبلغت أيضاً . ت الكيميائية والصيدالنية  الصناعا

 عــن الــصنع الــسري يبتعــدومــع ذلــك، فــالنمط العــام هــو منــط االجتــار عــرب اإلقليمــي الــذي . املــؤثرات حمليــاً
دة يف نفـس املنطقـة الـيت يوجـد      عـا اليت ُتصنعللمؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة، كاملنشطات األمفيتامينية،  

  .فيها املستهلكون
  

  دور التكنولوجيا
  

 يف املائـة مـن البلـدان    ٨٨ذلك أنّ :  يف جتارة املؤثرات النفسانية اجلديدة      مهماً  تؤدي دوراً  االنترنت يبدو أنَّ 
ات  لإلمــداد رئيــسياً تــشكّل مــصدراًنترنــتاإل الــيت اســتجابت لالستقــصاء الــذي أجــراه املكتــب قالــت إنَّ  

ــؤثرات     ــذه امل ــن ه ــواقها م ــاس      . املوجــودة يف أس ــه مؤســسة القي ــصاء أجرت ــسه، وجــد استق ــت نف ويف الوق
) ٢٤-١٥لفئـة العمريـة     من ا ( يف املائة من مستهلكي هذه املؤثرات الشباب يف أوروبا           ٧األوروبية أنّ جمّرد    
حملتمــل أن تكــون جتــارة يــدلّ علــى أنــه وإن يكــن مــن ا ، مــانترنــت لــشراء هــذه املــواد فعليــاًيــستخدمون اإل
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، فاملـستهلك النـهائي مـا زال يفـّضل          نترنـت اإلاسترياد هذه املواد وبيعها باجلملة ُتجرى بصورة متزايدة عرب          
  .اللجوء إىل قنوات التوزيع والبيع بالتجزئة التقليدية نسبياً

    
  انتشار املؤثرات النفسانية اجلديدة على املستوى اإلقليمي

  
 يف التـصدي للمـؤثرات النفـسانية اجلديـدة الـيت تظهـر علـى الـساحة،          نظـام إقليمـي تقـدماً     تتمّتع أوروبـا بـأكثر    

ــشمل       ــه وي ــذي أقامت ــر ال ــذار املبكّ ــام اإلن ــضل نظ ــك بف ــدا٢٧ًوذل ــا    بل ــب تركي  يف االحتــاد األورويب إىل جان
ا، إشــعار ، مــن خــالل نظــام اإلنــذار املبكّــر هــذ٢٠١٢-٢٠٠٥وقــد ُوفِّــر خــالل الفتــرة . ا والنــرويجيــوكروات

 يف املائة مـن مجيـع املـواد الـيت ُوجـدت             ٩٠يعادل أكثر من      مادة جديدة يف اجملموع، ما     ٢٣٦رمسي خبصوص   
وارتفع عدد املؤثرات النفسانية اجلديـدة املكتـشفة يف االحتـاد األورويب    ).  مادة٢٥١(ا عنه وأُبلغ املكتب  عاملياً
  .٢٠١٢ يف هناية عام ٢٣٦ إىل ٢٠٠٥ يف عام ١٤من 
فقـد جـّرب هـذه املـؤثرات يف     .  املؤثرات النفسانية اجلديدة أصبحت تـشكّل شـرحية سـوقية كـبرية       بدو أنّ وي

 ســنة، وهــو ٢٤ و١٥ يف املائــة مــن الــسكان املتراوحــة أعمــارهم بــني  ٥االحتــاد األورويب حــىت اآلن قرابــة 
.  عقـاقري غـري القّنـب      يعادل مخس أعداد الذين جّربوا القّنب ومـا يقتـرب مـن نـصف عـدد الـذين تنـاولوا                    ما

 ال ريـب فيـه بــني املـراهقني والــشباب يف    ولـئن كـان تنــاول القّنـب قــد شـهد خـالل العقــد املاضـي اخنفاضــاً      
  .، فقد زاد تناول املؤثرات النفسانية اجلديدة إمجاالًأوروبا وبقي تناول عقاقري غري القّنب مستقراً

 إىل أنّ لدى مخسة بلـدان جمتمعـة مـا يكـاد      ٢٠١١ام  ويف أوروبا، تشري بيانات مؤسسة القياس األوروبية لع       
 يف املائـة مـن      ٢٣(اململكـة املتحـدة     : يصل إىل ثالثة أرباع كـل متنـاويل املـؤثرات النفـسانية اجلديـدة، وهـي               

 يف  ١٢ بـِـ (، مث أملانيـا     ) يف املائـة   ١٤ بـِـ (، وفرنـسا    ) يف املائـة   ١٧ بـِـ (، تليهـا بولنـدا      )جمموع االحتـاد األورويب   
 البلـد الـذي اكتـشفت لديـه معظـم املـؤثرات             واململكـة املتحـدة هـي أيـضاً       ).  يف املائـة   ٨ بـِـ (سـبانيا    فإ ،)املائة

  ).٢٠١٠-٢٠٠٥ يف املائة من اجملموع خالل الفترة ٣٠(االحتاد األورويب  النفسانية اجلديدة يف
إذ اكتـشفت  : العامل أمجـع أما الواليات املتحدة، فقد اكتشفت أكرب عدد من املؤثرات النفسانية اجلديدة يف       

 املـواد، أي ضـعف مـا اكُتـشف يف االحتـاد األورويب              ه مـادة مـن هـذ      ١٥٨ ككل ما جمموعه     ٢٠١٢يف عام   
 ٢، مرتفعـة مـن      ٢٠١٢ يف عام    ٥١( شبائه القّنب االصطناعية     وكانت أكثر املواد املبلّغ عنها تواتراً     ). ٧٣(

ولكلتـا  ). ٢٠٠٩ يف عـام     ٤، مرتفعة مـن     ٢٠١٢  يف عام  ٣١(، والكاثينونات االصطناعية    )٢٠٠٩ يف عام 
ومبعـزل عـن القّنـب، فـإنّ تنـاول املـؤثرات النفـسانية اجلديـدة                . هاتني اجملموعتني تأثري شديد الضرر بالصحة     

منتشر بني الطلبة أكثر من أي عقّار آخر، ما ُيعزى يف املقام األول إىل شـبائه القّنـب االصـطناعية املوجـودة                      
ويبدو أنّ تناول املؤثرات النفسانية اجلديدة بـني الـشباب          . ي مشابه له    أو أي مزيج عشب   " سبايس"يف العقّار   

  .منتشر يف الواليات املتحدة أكثر من ضعف انتشاره يف االحتاد األورويب
يكـاد   ، أي مـا   ٢٠١٢ خالل الربعني األولني مـن عـام          جديداً  نفسانياً  مؤثراً ٥٩ويف كندا، اكتشفت السلطات     

، )١٨(ومعظـم هـذه املـواد كانـت مـن الكاثينونـات االصـطناعية        . د املـسّجل يف الواليـات املتحـدة      يساوي العد 
وطين الـ   علـى املـستوى  وأُفيـد يف استقـصاء مدرسـي     ). ١١(، والفينيثيالمينـات    )١٦(وشبائه القّنب االصـطناعية     
، وعــشبة جيمــسن )املائــة  يف٥,٨( ولــو مــرة واحــدة يف العمــر (Salvia divinorum)عــن انتــشار تنــاول املرمييــة 

  .بني طلبة الصف العاشر)  املائة يف١,٦(، وهي نبات مهلوس، والكيتامني ) يف املائة٢,٦ (الداتورة أو



10 

 بلدان أمريكا الالتينية، وإن تكـن معـّدالت إسـاءة اسـتعمال             وأخذت املؤثرات النفسانية اجلديدة تغزو أيضاً     
. ام من معدالت إساءة استعماهلا يف أمريكا الـشمالية وأوروبـا  هذه املواد هي، يف هذه املنطقة، أدىن بوجه ع    

ــة        ــى األخــص املرميي ــة، وعل ــواد نباتي ــامني وم ــها الكيت ــغ عن ــواد املبلّ ــا (Salvia divinorum)ومشلــت امل ، تليه
وأَبلغـت  . البيبريازينات، والكاثينونات االصطناعية، مث الفينيثيالمينات، وبقدر أقل شبائة القّنب االصـطناعية          

يف سـوقها؛ وأبلغـت     ) وهـي مـن زمـرة الفينيثيالمينـات        (DMMA الربازيل بدورها عن ظهور امليفيدرون والـ     
 BZP والتريبتـامني؛ وأبلغـت كوسـتاريكا عـن ظهـور املـادتني       (Salvia divinorum)شيلي عـن ظهـور املرمييـة    

  .، وكلتامها من زمرة البيبريازيناتTFMPPو
. BZP ســيما يف ســوق الـــ ، والت يف ســوق البيبريازينــا رئيــسياًب دوراًومنــذ ســنوات عديــدة ونيوزيلنــدا تلعــ 

 عــدد كــبري مــن املــؤثرات النفــسانية اجلديــدة يف أســتراليا، علــى غــرار احلالــة يف أوروبــا وأمريكــا ويوجــد أيــضاً
ــشمالية ــشف وإمجــاالً. ال ــام       ٤٤، اكُت ــن ع ــني م ــربعني األول ــؤثرات خــالل ال ــذه امل ــن ه ــة ٢٠١٢ م  يف منطق
 ٣٣وقـد اكتـشفت أسـتراليا       . يعادل ربـع كـل مـا اكتـشف مـن هـذه املـواد يف العـامل أمجـع                    سيا، أي ما  أوقيانو
، ويف مقدمتــــها الكاثينونــــات ٢٠١٢ لــــديها خــــالل الــــربعني األولــــني مــــن عــــام  جديــــداً نفــــسانياًمــــؤثراً

  ).٨(والفينيثيالمينات ) ١٣( االصطناعية
 ثـاين أكـرب عـدد مـن البلـدان الـيت             سـّجلت آسـيا   ،  ٢٠١٢وحبسب االستقصاء الذي أجـراه املكتـب يف عـام           

وقـد أُبلـغ عـن ظهـور مثـل هـذه املـواد مـن عـدد مـن البلـدان                 . أبلغت عـن ظهـور مـؤثرات نفـسانية جديـدة          
بــروين دار الــسالم؛ الــصني؛ هونــغ كونــغ، الــصني؛   (واملنــاطق، معظمهــا يف شــرق آســيا وجنــوب شــرقها   

ــبني؛ ســنغافورة؛ تا   ــان؛ الفل ــسيا؛ الياب ــام إندوني ــد؛ فييــت ن البحــرين، إســرائيل،  (، ويف الــشرق األوســط  )يلن
  ).األردن، ُعمان، اململكة العربية السعودية، اإلمارات العربية املتحدة

) JWH-018 مثـــل(وقـــد أبلغـــت هونـــغ كونـــغ، الـــصني، عـــن ظهـــور عـــدد مـــن شـــبائه القّنـــب االصـــطناعية  
. BZP ـوأبلغـت إندونيـسيا املكتـب عـن ظهـور الـ           ). ميثيل إثكـاثينون وبوتيلـون    -٤(والكاثينونات االصطناعية   

، والكاثينونـات االصـطناعية     )JWH-018 منـها (وشاهدت سنغافورة ظهور عدد من شبائه القّنـب االصـطناعية           
ــاثينون و-٣( ــاثينون -٤فلورومثك ــل إثك ــون اصــطناعية     ). مثي ــبائه أفي ــور ش ــان ظه . (WH-018)وشــهدت ُعم

 وكاثينونــات اصــطناعية، وبيبريازينــات، وكيتــامني، وشــبائه أفيــون  وأبلغــت اليابــان عــن ظهــور فينيثيالمينــات،
  .اصطناعية ومواد نباتية

واملادتان الرئيسيتان من بني املؤثرات النفسانية اجلديـدة، مـن حيـث االسـتهالك، مهـا الكيتـامني والكراتـوم،                    
مني منـذ عـدة سـنوات       وتباع أقـراص الكيتـا    .  هبما هي بلدان شرق آسيا وجنوب شرقها       وأكثر البلدان تأثراً  

ستهلك القــات وإضــافة إىل ذلـك، يـُـ ). أحيانـا " إكــستاسي"بــل حـىت علــى أهنـا   " (اإلكـستاسي "كبـديل عــن  
  . وعلى نطاق واسع يف غرب آسيا، وخصوصا يف اليمنتقليدياً

هــي أنغــوال، الــرأس ( بلــدان أفريقيــة ٧ويف اجملمــوع، أبلغــت املكتــب عــن ظهــور مــؤثرات نفــسانية جديــدة 
وأبلغـت مـصر لـيس فحـسب عـن ظهـور مـواد              ). مصر، غانـا، جنـوب أفريقيـا، توغـو، زمبـابوي          األخضر،  

 عن ظهـور شـبائه أفيـون اصـطناعية وكيتـامني وبيبريازينـات       بل وأيضاً) Salvia divinoroum -مرميية (نباتية 
(BZP)    ديفينيل ميثيل بيبرييدين  -٢( ومواد أخرى(2-DPMP)بـدو أنّ  ومـع ذلـك، ي  ). زيـل بيبرييـدين   بن-٤ و

ولكـن  . املشاكل اإلمجالية املتصلة بإنتاج املؤثرات النفسانية اجلديدة واسـتهالكها هـي أقـل حـدة يف أفريقيـا                 
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يف فئــة هــذه املــواد  وتنــدرج ،)مثــل القــات أو اإليبــوغني(يوجــد عــدد مــن املــواد الــيت جيــري تناوهلــا تقليــديا 
ترتـب عليهـا    ارها، مـشاكل صـحية خطـرية وت       املؤثرات النفسانية اجلديدة وقد تسّبب، من حيث مدى انتـش         

 .عواقب أخرى اجتماعية
  

  سبل املضي قُدما
  
 وأنّ الـسلطات هـي الـيت تتحّمـل     ، خصوصاً طويالً جدولة املواد أو مراقبتها عملية مكلفة وتستغرق وقتاً      إنَّ

ل هبـا الـشرطة    بعد يـوم وتنـشغ   ويضاف إىل ذلك أنّ مراقبة مواد عديدة ويتزايد عددها يوماً         . عبء اإلثبات 
واجلمارك وخمتربات التحليل اجلنائي وسلطات االسترياد والتـصدير والـسلطات الـصحية، ضـمن غريهـا مـن                  

  .طاقاهتا على التحّملعبئاً يتجاوز اجلهات، أمر قد حيّمل بعض الدول األعضاء 
دولـــة يف حـــاالت اجل"أّمــا التـــدابري البديلــة، كإنـــشاء نظــم إنـــذار مبكِّـــر للمــؤثرات النفـــسانية اجلديــدة، و     

ــة الــشبائه"، و"الطــوارئ ــة العامــة"، و"جدول ــة"، وتطبيــق "اجلدول ، وغــري ذلــك مــن النــهوج  "قــانون األدوي
ــها حــسناته وســيئاته    ــم دروســاً    . املبتكــرة، فلكــل من ــا إىل حتــّسن الوضــع وعلّ ــد أّدى معظمه ــدة يف وق  مفي

 التنـسيق علـى الـصعيد العـاملي للحيلولـة      ومع ذلـك، فمـا ُيفتقـر إليـه هـو     . التخطيط لنظم املراقبة يف املستقبل 
  .دون متكّن جتار املخّدرات من استغالل الثغرات ببساطة، سواء ضمن املناطق أو ضمن البلدان

ومثــة ضــرورة إلنــشاء نظــام عــاملي لإلنــذار املبكّــر مــن أجــل إعــالم الــدول األعــضاء بــاملواد املــستجّدة علــى   
 وعلـى الـرغم مـن أنّ        )١(.ا هلـذه الظـاهرة املعقّـدة واملتغّيـرة        الساحة ومـن أجـل دعـم هـذه البلـدان يف تـصّديه             

 تتيح إمكانية جدولـة مـواد جديـدة، فـإنّ الـسرعة اهلائلـة الـيت تظهـر هبـا                     االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات   
بـة  واملطلـوب إمنـا هـو فهـم وتبـادل الطرائـق اجملرّ            . ة عـسرية  املؤثرات النفسانية اجلديدة جتعل هذا األمـر َمهمَّـ        

والدروس املستفادة يف تدابري التـصّدي اإلقليميـة للوضـع املتعلّـق هبـذه املـؤثرات قبـل البحـث يف إنـشاء نظـم                         
  .تصدٍّ عاملية هلذه املشكلة
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